
Inform ācija par sabiedriskajā apspriešanā izstādītajiem materiāliem  
un sabiedriskās apspriešanas pasākumu saraksts 

Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” un Rīgas domes 07.02.2006. saistošo 

noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumu izstrādē 

I 

Sabiedriskā apspriešana 
uzsākot grozījumu izstrādi 

 

 

Pamatojums: 
Rīgas domes 09.10.2007. lēmums Nr.2908 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu 
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma sastāvā izdoto 
Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daĜā, 
koriăējot aizsargjoslu izvietojumu”, Rīgas domes 09.10.2007. lēmums Nr.2909 „Par 
grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
teritorijas plānojuma sastāvā izdoto Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu 
Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu daĜā” 
Sabiedriskā apspriešana 
no 23.10.2007. līdz 21.11.2007. 
Materiāli izvietoti Rīgas domē, Rātsnamā, Rātslaukumā 1, 3.stāva vestibilā.    

Inform ācija par sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu publicēta:                     
Latvijas Vēstnesis 23.10.2007.  
5 min 23.10.2007.  
Vesti segodna 24.10.2007. 
Pamatojums: 
Rīgas domes 21.07.2008. lēmums Nr.4090 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu 
Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daĜā” 
 
Sabiedriskā apspriešana 
no 12.08.2008. līdz 10.09.2008. 
Materiāli izvietoti Rīgas domē, Rātsnamā, Rātslaukumā 1, 1.stāva vestibilā.    

Inform ācija par sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu publicēta:                     
- Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā:  
www.rdpad.lv 11.08.2008. 
laikrakstos:  
Latvijas Vēstnesis 12. 08.2008.  
5 min 12.08.2008.  
Vesti segodna 12.08.2008. 
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 03.09.2008. plkst.17.30 
Rātslaukumā 1, Sēžu zālē 
Pamatojums: 
Rīgas domes 06.07.2010. lēmums Nr.1647 „Par grozījumiem ar Rīgas domes 
21.07.2008. lēmumu Nr.4090 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 
07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības 
zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daĜā” apstiprinātajā 
darba uzdevumā”, Rīgas domes 06.07.2010. lēmums Nr.1648 „Par grozījumu 
izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” 
 



Inform ācija par grozījumu izstrādi publicēta:                     
- Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā:  
www.rdpad.lv 12.07.2010. 
laikrakstos:  
Latvijas Vēstnesis 13.07.2010.  
Neatkarīgā 13.07.2010.  
Vesti segodna 13.07.2010. 

Rīgas domē, Rātsnamā, 
Rātslaukumā 1 izvietotie 

materiāli sabiedriskās 
apspriešanas laikā 

Tekstuālie materiāli: 
1. Spēkā esošais Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam 

1.1. Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam Paskaidrojuma raksts. 
1.2. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 
1.3. Rīgas attīstības programma 2006.-2012.gadam. 
1.4. Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăija līdz 2025.gadam. 

2. Spēkā esošais Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 
plānojums 
2.1. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi 
2.2. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma 

Paskaidrojuma raksts 
3. Rīgas plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums 
 
Grafiskie materiāli: 
1. Spēkā esošais Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam: 

1.1. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 15.pielikums 
„Teritorijas plānotā atĜautā izmantošana (M 1:10 000)” 

1.2. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 16.pielikums 
„Apbūves stāvu skaita plāns (M 1:10 000)” 

1.3. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 17.pielikums 
„Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi 
(M:1:10 000)” 

1.4. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 18.pielikums „Esošā 
situācija (M 1:10 000)” 

2. Spēkā esošais Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 
plānojums: 
2.1. RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana 
2.2. RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi 
2.3. RVC detalizētā teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana 
2.4. RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns 
2.5. Galvenās aizsargjoslas un citi zemes gabalu izmantošanas aprobežojumi 
2.6. RVC maăistrālie inženiertīkli un objekti 
2.7. RVC apstādījumu sistēmas saglabāšanas un attīstības plāns 
2.8. RVC satiksmes infrastruktūras attīstības plāns 
2.9. RVC un tā aizsardzības zonas autonovietošanas koncepcija 
2.10. RVC zemju sadalījums pēc piederības 
2.11. Kultūrvēsturiskie ansambĜi un kultūras pieminekĜi RVC un tā 

aizsardzības zonā 
2.12. RVC un tā aizsardzības zonas telpiskās kompozīcijas shēma 
2.13. Daugavas krastmalas konceptuālais attīstības priekšlikums 
2.14. RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas pašreizējā izmantošana 

II 

Sagatavotās grozījumu 
redakcijas 

Pamatojums: 
Rīgas domes 12.06.2012.lēmums Nr.4804 „Par grozījumu Rīgas domes 2005.gada 
20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” un Rīgas domes 07.02.2006. saistošajos noteikumos Nr.38 
„Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un 



Sabiedriskā apspriešana 

Pamatojums, laika posms 

atzinumu saĦemšanu””  
 
Sabiedriskā apspriešana 
no 26.06.2012. līdz 22.08.2012. 
Materiāli izvietoti Rīgas domē, Rātsnamā, Rātslaukumā 1, 5.stāva vestibilā.    

Inform ācija par 1.red.sabiedrisko apspriešanu publicēta:                           

- Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā:  
www.rdpad.lv 25.06.2012. 
- laikrakstos:  
Latvijas Vēstnesis 26.06.2012.  
Diena 26.06.2012.  
Vesti segodna 26.06.2012.  

Rīgas domē, Rātsnamā, 
Rātslaukumā 1 un 

www.rdpad.lv izvietotie 
materiāli sabiedriskās 

apspriešanas laikā 

Tekstuālie materiāli: 
1. Spēkā esošais Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam 

1.1. Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam Paskaidrojuma raksts. 
1.2. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 
1.3. Rīgas attīstības programma 2006.-2012.gadam. 
1.4. Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăija līdz 2025.gadam. 

2. Spēkā esošais Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 
plānojums 
2.1. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi 
2.2. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma 

Paskaidrojuma raksts 
3. Rīgas plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums 
4. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumu 

1.redakcija 
5. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumu grozījumu 1.redakcija  
6. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma 

grozījumu 1.redakcijas Paskaidrojuma raksts 
7. Pārskats par Grozījumu izstrādi 
8. Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērt ējuma Vides pārskata projekts. 
 
Grafiskie materiāli: 
1. Spēkā esošais Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam: 

1.1. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 15.pielikums 
„Teritorijas plānotā atĜautā izmantošana (M 1:10 000)” 

1.2. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 16.pielikums 
„Apbūves stāvu skaita plāns (M 1:10 000)” 

1.3. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 17.pielikums 
„Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi 
(M:1:10 000)” 

1.4. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 18.pielikums „Esošā 
situācija (M 1:10 000)” 

2. Spēkā esošais Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 
plānojums: 
2.1. RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana 
2.2. RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi 
2.3. RVC detalizētā teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana 
2.4. RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns 
2.5. Galvenās aizsargjoslas un citi zemes gabalu izmantošanas aprobežojumi 
2.6. RVC maăistrālie inženiertīkli un objekti 



2.7. RVC apstādījumu sistēmas saglabāšanas un attīstības plāns 
2.8. RVC satiksmes infrastruktūras attīstības plāns 
2.9. RVC un tā aizsardzības zonas autonovietošanas koncepcija 
2.10. RVC zemju sadalījums pēc piederības 
2.11. Kultūrvēsturiskie ansambĜi un kultūras pieminekĜi RVC un tā 

aizsardzības zonā 
2.12. RVC un tā aizsardzības zonas telpiskās kompozīcijas shēma 
2.13. Daugavas krastmalas konceptuālais attīstības priekšlikums 
2.14. RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas pašreizējā izmantošana 

3. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumu 
1.redakcija: 
3.1. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 15.pielikums 

„Teritorijas plānotā atĜautā izmantošana (M 1:10 000)”  
3.2. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 16.pielikums 

„Apbūves stāvu skaita plāns (M 1:10 000)”  
3.3. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 17.pielikums 

„Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi 
(M:1:10 000)”  

3.4. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 21.pielikums 
„Meliorācijas attīstības plāns”  

3.5. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 22.pielikums 
„Publiski pieejamās krastmalas un ūdens teritoriju izmantošana”  

4. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma 
1.redakcija: 
4.1. „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” 
4.2. „RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi” 
4.3. „RVC detalizētā teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” 
4.4. „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” 
4.5. „Galvenās aizsargjoslas un citi zemes gabalu izmantošanas aprobežojumi” 
4.6. „RVC un tā aizsardzības zonas maăistrālie inženiertīkli un objekti” 
4.7. „RVC apstādījumu sistēmas saglabāšanas un attīstības plāns” 
4.8. „RVC un tā aizsardzības zonas satiksmes infrastruktūras attīstības plāns” 
4.9. „Kult ūrvēsturiskie ansambĜi un kultūras pieminekĜi RVC un tā aizsardzības 

zonā” 
5. Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas materiāli  
 

Sabiedriskās apspriešanas 
pasākumi: 
 

Sabiedriskās apspriešanas laikā Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, 
Sēžu zālē notika tr īs sanāksmes ar interešu grupām: 

23.07.2012. plkst. 17:00 ar pilsētplānošanas nozares speciālistiem un 
organizācijām; 
26.07.2012. plkst. 18:00 ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem; 
20.08.2012. plkst. 18:00 ar iedzīvotājiem un citiem interesentiem. 

Pēc sanāksmēm sastādīti protokoli, kas atspoguĜo sanāksmes gaitu un izteiktos 
priekšlikumus. 

 


